WYKORZYSTANIE MODELU LINIOWEGO HOLTA DO PROGNOZOWANIA
WYDATKÓW NA OCHRON ZDROWIA
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Streszczenie
W artykule zaprezentowano zastosowanie modelu Holta do prognozowania wydatków na ochron zdrowia. Naley zwróci szczególn uwag na zbudowanie modelu
prognostycznego i odpowiedni dobór parametrów dla tego modelu. Przedstawiona
metoda daje moliwo analizy problemu przy zastosowaniu trzech rónych zestawów
parametrów. Wartoci powinny by dobrane poprzez minimalizacj wartoci redniego błdu kwadratowego prognoz wygasłych. Autorka dobrała parametry
optymalne oraz w sposób przypadkowy. Celem prowadzonych bada było zaprezentowanie skutków niewłaciwego doboru parametrów modelu.
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Wprowadzenie
Badanie szeregów czasowych wzgldem ochrony zdrowia ma dwa przeznaczenia. W pierwszym umoliwia zapoznanie si z informacjami dostpnymi dla ogółu ludnoci w Polsce odnonie
nakładów finansowania jakie ponosi Narodowy Fundusz Zdrowia na ochron zdrowia. W drugim
natomiast po zdefiniowaniu modelu prognostycznego oraz błdów odpowiednie instytucje medyczne byłyby w stanie zaplanowa swoje wydatki na krótkie okresy rozliczeniowe.
Wygładzanie wykładnicze jest wykorzystywane do skorygowania szeregu czasowego prognozy. Korzyci zastosowania modeli tego rodzaju jest ich charakter rekurencyjny, przy czym
naley załoy, e prognozy uaktualniaj si po dodaniu nowych danych [2, s. 285–300]. Jedn
z metod jest model liniowy Holta, który wykorzystuje si do analizy danych historycznych [10, 12].
1. Liniowy model Holta
Model liniowy Holta, który polega na wygładzaniu badanego szeregu czasowego przy pomocy
redniej ruchomej, w której wystpuje zarówno tendencja rozwojowa jak i wahania przypadkowe
uywany jest do prognozowania krótkookresowego dla m kroków w przód. Nie naley jednak wydłua zakresu czasowego, poniewa wie si to ze wzrostem niepewnoci [11, s. 24–26].
Dodatkowo wiadomo, e kada prognoza powoduje niedokładno, ale umoliwia równie pokazanie celu lub kierunku do którego naley dy. Nie udziela jednak rozwizania na podane problemy
[15, s. 73].
Wartoci prognozowania oznaczone s jako y0, y1 a do yn-1 i zwizane s z parametrami i .
Równania modelu przyjmuj nastpujce postaci [14, s. 16–17]:

Ft = αyt + (1 − α )(Ft −1 + St −1 )

(1)

St = β (Ft − Ft −1 ) + (1 − β )St −1
F1 = y1

(2)
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S1 = y1 − y0

(4)

gdzie:
t – kolejny okres czasu (t = 2,….n–1),
Ft – wygładzona warto analizowanego szeregu czasowego w okresie t,
St – wygładzona warto trendu w okresie t,
,
– parametry modelu.
Prognozy kolejnych wartoci szeregu okrela si za pomoc wzoru 5:

yn*+k −1 = Fn−1 + k ⋅ S n−1 ; k = 1,2,...

(5)

Ponadto dla równania 5 naley załoy, e n = t oraz k = 1 otrzymujc:

yt* = Ft −1 + St −1

(6)

Nastpnie prognozy porównywane s z danymi rzeczywistymi, a rónic s błdy prognoz wygasłych z załoonymi parametrami. Wybór parametrów i opiera si na minimalizacji błdów
prognoz wygasłych. Powszechnie przyjmuj one wartoci od 0 do 1.
2. Metoda bada
Stworzenie odpowiedniej prognozy opierało si na zbudowaniu modelu prognostycznego, tak
aby uzyska wydatki ogółem na ochron zdrowia na lata 2015–2018. Przeprowadzono analiz zgromadzonych danych historycznych za lata 2007–2014, a nastpnie zaobserwowano element główny
zwizany z tendencj rozwojow oraz składow losow o charakterze waha przypadkowych.
Informacje uzyskane z okresu poprzedzajcego prognozy uwzgldniaj nakłady finansowe ogółem
(tj. wydatki biece i inwestycyjne). Wydatki biece rozumiane s jako koszty zwizane z indywidualn opiek zdrowotn, czyli na ochron zdrowia. Zaliczy do nich mona: usługi lecznicze,
pomocnicze i rehabilitacyjne, długotrwał opiek pielgnacyjn oraz leki i produkty medyczne.
Wydatki inwestycyjne to zbiór wydatków zwizany z ochron zdrowia, a wic inwestycje, kształcenie personelu medycznego, badania i rozwój w ochronie zdrowia oraz administracja wiadcze
pieninych [3–9]. Stosunek wydatków jest zaleny od realizowanych funkcji. Przegld wyników
Narodowego Funduszu Zdrowia na lata 2003–2008 dowodzi, e nastpił regularny wzrost wydatków ogółem, jednak z utrzymaniem struktury na wydatki publiczne i prywatne. Badanie szeregów
czasowych wydatków na ochron zdrowia w Polsce przedstawia tabela 1.
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Tabela 1. Wydatki ogółem na ochron zdrowia w Polsce w latach 2007–2014
Rok Wydatki ogółem na ochron zdrowia (mln zł)
2007

75 665,00

2008

89 307,00

2009

98 976,00

2010

99 485,00

2011

104 997,00

2012

107 802,00

2013

106 869,40

2014

108 737,20

ródło: [3–9].
Po przeanalizowaniu danych historycznych zauwaono, e rónica pomidzy wydatkami na
ochron zdrowia w latach 2007–2008 była najwiksza. Wynosiła ona a 15,28% wzrostu, co daje
13 642 mln zł. Natomiast w okresie 2012–2013 zauway mona spadek nakładów finansowych.
redni wzrost w badanych latach wynosił 4724,60 mln zł. Od roku 2011 jednak wzrost/spadek wydatków utrzymywany był na poziomie –0,87% do +2,60%, odpowiednio w: 2011 roku +2,60%,
2012 roku –0,87% oraz 2013 +1,72%.
Analizowany szereg czasowy przedstawiono na rysunku 1.

Rysunek 1. Dane rzeczywiste w szeregu czasowym
ródło: opracowanie własne na podstawie [3–9].
Przeprowadzajc wizualn ocen danych rzeczywistych mona zauway, e wykorzystanie
modelu Holta do prognozowania wydatków na ochron zdrowia było trafnie dobrane do przebiegu
analizowanego szeregu czasowego. Warto zauway, e model ten jest uywany najczciej sporód
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metod wygładzania wykładniczego do budowania prognoz krótkookresowych. Za wzgldu na składowe widoczny jest wzrostowy trend liniowy oraz wahania przypadkowe w 2010 i 2013 roku.
Najwaniejsz czci po zbudowaniu modelu jest oszacowanie prognozy i jej przegld.
Do oceny prognozy warto zastosowa mierniki charakterystyczne dla obszaru zastosowa oraz
wskaniki uniwersalne. W niniejszym artykule wykorzystano nastpujce miary opisu statystycznego [1, s. 240, 13, s. 36]:
– MAE (ang. mean absolute error) – redni błd bezwzgldny,
– MAPE (ang. mean absolute percentage error) – redni bezwzgldny błd procentowy,
– RMSE (ang. root mean square error) –pierwiastek błdu redniokwadratowego),
– VRMSE (ang. relative prediction error ex-post) – wzgldny błd predykcji ex post.
3. Wyniki bada
Składowe do prognozowania przeanalizowano za pomoc modelu liniowego Holta, gdzie parametry metody s uzalenione od załoonych miar jakoci. Wartoci te zostały dobrane
z dokładnoci do 0,0001. Okrelono prognozy na cztery przyszłe okresy, przy czym parametry optymalne zostały wyznaczone za pomoc dodatku Solver pakietu MS Excel. Wartoci te zostały
dobrane poprzez minimalizacj wartoci redniego błdu kwadratowego prognoz wygasłych. Uzyskano nastpujce wartoci parametrów: = 0,8981 oraz = 0,5106.
Wygenerowane prognozy porównano do wartoci par dwóch parametrów modelu: = 0,8 i =
0,2 oraz = 0,2 i = 0,8 w celu wskazania rónic, jakie mog wystpowa przy nieodpowiednim
dobraniu parametrów do modelu.
Wartoci obliczone dla optymalnych parametrów modelu zaprezentowano w tabeli 2.
Tabela 2. Wyniki oblicze
Yt1*

Błd
prognozy
wygasłej

13 642,00

89 307,00

0,00

99 380,92

11 820,23

102 949,00

-3 973,00

99 485,00

100 679,07

6 447,92

111 201,14

-11 716,14

2011

104 997,00

105 214,08

5 471,24

107 127,00

-2 130,00

2012

107 802,00

108 095,86

4 149,12

110 685,32

-2 883,32

2013

106 869,40

107 417,26

1 684,21

112 244,98

-5 375,58

2014
2015

108 737,20

108 774,33

1 517,18

109 101,47
110 291,50

-364,27

t

Yt

Ft

St

2007

75 665,00

75 665,00

13 642,00

2008

89 307,00

89 307,00

2009

98 976,00

2010

2016

111 808,68

2017

113 325,86

2018

114 843,03

ródło: opracowanie własne.
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Wartoci rzeczywiste i prognozy róni si midzy sob, co odzwierciedla błd prognozy wygasłej. Waha si on od 11 716,14 mln zł do 2 130,00 mln zł, co wiadczy o rónicy pomidzy dan
rzeczywist a prognoz. Im wiksza rozbieno pomidzy nimi tym wikszy błd prognozy wygasłej.
Graficzna interpretacja szeregu czasowego oraz prognozy zilustrowana została na rysunku 2.
W tabeli 3 zaprezentowano wyniki oblicze z porównania trzech modeli o rónych wartociach parametrów i .

Rysunek 2. Prognoza dla

= 0,8981 oraz = 0,5106.

ródło: opracowanie własne.
Tabela 3. Wyniki oblicze – porównanie analizowanych modeli
Dane
rzeczywiste
t

Yt

Model 1
Ft

St

Model 2
Yt1*

Ft

St

Model 3
Yt2*

75665,00 13642,00

Ft

St

Yt3*

2007

75665,00 75665,00 13642,00

75665,00 13642,00

2008

89307,00 89307,00 13642,00 89307,00 89307,00 13642,00 89307,00 89307,00 13642,00 89307,00

2009

98976,00 99380,92 11820,23 102949,00 99770,60 13006,32 102949,00 102154,40 13006,32 102949,00

2010

99485,00 100679,07

2011

104997,00 105214,08

6447,92 111201,14 102143,38 10879,61 112776,92 112025,58 10498,20 115160,72
5471,24 107127,00 106602,20

9595,45 113023,00 119018,42

7693,92 122523,78

2012

107802,00 108095,86

4149,12 110685,32 109481,13

8252,15 116197,65 122930,28

4668,26 126712,34

2013

106869,40 107417,26

1684,21 112244,98 109042,18

6513,93 117733,28 123452,71

1351,60 127598,54

2014

108737,20 108774,33

1517,18 109101,47 110100,98

5422,90 115556,10 121590,89 -1219,14 124804,31

2015

110291,50

115523,88

120371,76

2016

111808,68

120946,79

119152,62

2017

113325,86

126369,69

117933,48

2018

114843,03

131792,59

116714,35

ródło: opracowanie własne.
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Parametry modelu 1 zostały dobrane jako optymalne, natomiast w przypadku modelu 2 i 3 autorka nie wyznaczała ich, lecz dobrała w sposób przypadkowy ich wartoci. Model 1 charakteryzuje
si najlepszymi dopasowaniami do danych rzeczywistych. Model Holta w tym przypadku został
dobrany prawidłowo, poniewa najdokładniej wyznaczył prognozy wygasłe.
Na rysunku 3 zaprezentowano wyniki oblicze przy rónych parametrach i .

Rysunek 3. Prognoza dla rónych parametrów

i

ródło: opracowanie własne.
Na rysunku 3 przedstawiono pogldowo jak wyglda interpretacja tabeli 3. Widoczne jest, e
prognozy Yt2* oraz Yt3* s róne od siebie i odbiegaj znaczco od prognozy Yt1*, która posiada optymalny dobór parametrów i . Po zdefiniowaniu prognoz dla trzech rónych parametrów i
wyznaczono ich ocen dokładnoci i trafnoci. Załoono, e prognoza nie moe zosta obciona
błdem wikszym ni 5%. Okrelone błdy porównano w tabeli 4.
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Tabela 4. Błdy prognoz
Model
Parametry modelu
MAE [mln zł]

1
= 0,8951 i

2
= 0,5106

3 777,47

= 0,8 i = 0,2
7 338,48

3
= 0,2 i = 0,8
13 268,87

MAPE [%]

3,69

7,20

12,60

RMSE [mln zł]

5 277,08

8 382,68

15 185,29

VRMSE [%]

4,97

7,65

13,14

ródło: opracowanie własne.
Prognoza wydatków na ochron zdrowia w 2014 osignła warto 109 101,47 mln zł i w porównaniu do danych rzeczywistych odbiegała ona tylko o 0,34%. Najwiksz rónic zaobserwowano
w 2010 roku, przy czym wynosiła ona 11,78% od stanu faktycznych nakładów finansowych.
4. Podsumowanie
Przy doborze optymalnych parametrów modelu liniowego Holta ( = 0,8951 i = 0,5106) okrelono prognoz na lata 2015–2018, czyli na najblisze 4 okresy rozliczeniowe. Błd MAE wynoszcy
3 777,47 wskazuje o ile rednio zrealizowane wydatki prognozowania mog si róni od prognoz.
Przedstawiono przewidywane realizacje i oszacowano błd MAPE wynoszcy 3,69%.
redni
wzgldny błd 7 prognoz wygasłych dla analizowanego okresu wskazuje je na dopuszczalne, przy
czym załoono, e nie moe ona by obciona błdem wikszym ni 5%.W modelu o optymalnych
parametrach wystpuje najmniejszy stopie obcienia błdem (4,97%) w porównaniu do modelu
o parametrach = 0,8 i = 0,2 (7,65%) oraz = 0,2 i = 0,8 (13,14%). Jednak w modelu 2 rónica
pomidzy MAE a RMSE jest mniejsza ni w pozostałych modelach i wynosi 1 044,20 mln zł. wiadczy to o mniejszej rónicy pomidzy prognoz a wartoci prognozowan. W przypadku modelu 1
równa si ona 1 499,60 mln zł, a w modelu trzecim 1 916,42 mln zł, co wskazuje na znaczne rónice
pomidzy tymi modelami. Pomimo tego warto najlepiej została dobrana dla pierwszego przypadku. Cało wiadczy o tym, e wany jest dobór parametrów tak by współczynnik RMSE był jak
najmniejszy. Warto te zwróci uwag na rónic MAE i RMSE by była najlepiej znikoma, poniewa
zbyt dua rozbieno powoduje wystpowanie duych wartoci błdów.
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USE OF HOLT'S LINEAR MODEL FOR FORECASTING SPENDING
ON HEALTH CARE
Summary
This article presents the use of the Holt model for forecasting health care expenditure. Pay special attention to the construction of the forecasting model and the
appropriate selection of parameters for the model. The presented method gives you
the opportunity to analyse the problem using three different sets of parameters. Values
should be selected by minimizing the average square error value of the expired forecast. The author selected the optimal parameters and in random way. The purpose of
this was to present what happens to the prognostic model after improper selection of
parameters.
Keywords: Holt linear model, model parameters, financial outlay for health care
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